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ठक ! ठक ! ठक !

“हा कसला आवाज आहे बिं?”

मॉली म्हणाली.

ठक ! ठक ! ठक !

“पित तोि आवाज!”

मॉली म्हणाली.

“काय िाललं आहे ते बघायलाि हवं.”



मॉली आपल्या दािाजवळ गेली.

ततने दाि उघर्ले.

ततथे एक ससा बसला होता.

“अिे बापिे!” मॉली म्हणाली.

“तू कुठून आलास?” मॉलीने वविािले.

ससा आता मॉलीकर्िे पाहत होता.

मग ततने उघड्या दािाकर्े बतघतले.

“असं होय!” मॉली म्हणाली.

“तुला यायिं असलं ति आत ये.”



पण ससा अगोदिि आत आला होता.

“ये, मी तुला िाऊ देत,े” मॉली म्हणाली.

“मग मात्र तू घिी जा.”

असं म्हणून मॉलीने सशाला िायला ददले.

“आता झालं हं! आता जा,” ती म्हणाली.

आखण ततने दाि उघर्ले.

पण ससा बाहेि जाण्याऐवजी घिाति आला.



“म्हणजे तू इथे िाहायलाि आला आहेस ति!” 

मॉली म्हणाली.

“बिं! आजच्या ददवस िाहा.

पण उद्या मात्र तुला जावं लागेल.

तुला मी एक पुठ्ठठ्ठयािा र्बा देत.े”

आखण ततने सशाला झोपायला
एक पुठ्ठठ्ठयािा र्बा ददला.

सशाने आनंदाने र्ब्यात उर्ी मािली.

आखण मॉली पण झोपायला गेली.

लवकिि ततला झोप लागली.



दसुऱ्या ददवशी सकाळी मॉली उठली.

ती स्वयंपाक घिात गेली.

ससा अजून आपल्या र्ब्यात बसला होता.

“छान झोप झाली का?”

मॉलीने वविािले.

ससा काहीि बोलला नाही.

“हा घे तुझा नाश्ता,”

मॉली म्हणाली.

पण ससा जागेवरून हलला देिील नाही.

“तू फािि आळशी ददसतोस,” मॉली म्हणाली

आखण सशाच्या र्ब्याजवळ गेली.

ततथे ति ततला आश्ियाडिा धक्काि बसला.



र्ब्यात काही एकि ससा नव्हता.

तो पुठ्ठठ्ठयािा र्बा सशांनी भरून गेला होता.

“अिे बापिे!” मॉली म्हणाली.

“सशािी वपले! ककतीतिी वपले!

“म्हणूनि तुला िाहायिं होतं ति!”

मॉलीने मान हलवली.

“लहान वपलांिी ति िूपि काळजी घ्यावी लागत.े

ती वपले जिी सशांिी असली तिीही.

आता ति मला तयांना इथे िाहू द्यावंि लागेल,”

ती म्हणाली.

मग सगळे ससे ततथेि िादहले.



सुरुवातीला तयांिा काही फािसा त्रास नव्हता.

बाळांना फक्त दधू लमळाले की झाले!

तयांच्या आईकर्े भिपूि दधू होत.े

सशांिी वाढ िूप लवकि होत.े

लवकिि तयांना ििे अन्न हवे होत.े

मॉलीला ते बाजािातून आणावे लागले.

गाजिे, दहिवी पाने आखण मक्यािे दाणे.

कोबी, सफििंदे आखण नवलकोल.



“अिे बापिे!” मॉली म्हणाली.

या सशांना ति माझ्याहून अचधक जेवण लागत.े

आता काही तिी किायला हव.े

यातल्या काही सशांना बाहेि सोरू्न द्यावे लागेल.”

मग ततने तयांच्याकर्े पदहले.

“पण हे ति ककती गोर् ददसतात,” ती म्हणाली.

“लशवाय ते अजून लहान आहेत.”

मग ततने सवडि सशांना घिात ठेऊन घेतले.



ससे काही फाि ददवस लहान िादहले नाहीत.

लवकिि ते सगळीकर्े कफरू लागले.

ते िुिीवि होते

आखण िुिीिाली पण होत.े

ते पलंगावि होते

तसे पलंगािाली पण होत.े

आंघोळीच्या टबमध्ये देिील होत.े

“अिे बापिे!” मॉली म्हणाली.

“आता माझ्याकर्े फािि ससे झाले आहेत.

ते सगळे मोठेही झाले आहेत.

आता मात्र तयांना घालवून द्यायला हवे.”

मग ती वविाि करू लागली.

ततने मान हलवली.

“नाही,” ती म्हणाली. “असं कसं किणाि?

मला माझे ससे आवर्तात.”

मग ततने सगळे ससे ठेऊन घेतले.



मग एक ददवशी सकाळी

मॉलीला आश्ियाडिा एक मोठाि धक्का बसला.

“अिे बापिे! हे काय!” ती म्हणाली.

“सशांिी आणिी वपले!

आता मी करू तिी काय?”

मॉली वविािात पर्ली. ततला काहीि सुिनेा.

म्हणून ततने काहीि केले नाही.

ही नवी वपले पण मोठी झाली.

आता सगळीकर्े ससेि ससे होत.े

ते िुिीवि होते

िुिीिाली होत.े

ते पलंगावि होते

तसे पलंगािाली पण होत.े

अंघोळीच्या टबमध्ये होते

आखण कपड्यांच्या टोपलीत पण होत.े



मॉलीला घिात िालायलाही जागा उिली नव्हती.

एक ददवस ततने पावािा र्बा उघर्ला.

तयातून एका सशाने टुणकन उर्ी मािली.

“आता मात्र हे फाि झालं!” ती म्हणाली.

या सशांना आता घालवायलाि हवं.”



मॉलीने खिर्कीबाहेि पादहले.

ततला एक मुलगा ददसला.

“टॉमी!” ततने हाक मािली.

“तुला ससे आवर्तात का?”

“हो ति!” टॉमी म्हणाला.



“तुझ्या लमत्रांना पण ससे आवर्तात का िे?”

मॉलीने वविािले.

“हो, आवर्तात की,” टॉमी म्हणाला.

“ससे ति सगळयांनाि आवर्तात.”

“छान!” मॉली म्हणाली.

“जा, तुझ्या लमत्रांना पण घेऊन ये.

मी तुम्हाला सगळयांना ससे देणाि आहे.”

“हुिे! टॉमी म्हणाला.

आखण आपल्या लमत्रांना बोलवायला पळाला.

“ही एक िांगली कल्पना आहे,”

मॉली म्हणाली.

“मुलांना प्राणी पाळायला आवर्तात.

ते माझ्या सशांिी छान काळजी घेतील.”

आखण मॉली वाट पहात बसली.

थोड्या वेळाने ततच्या दािावििी घंटी वाजली.

ततने दाि उघर्ले.



मुलांिा मोठा घोळका ततच्या दािाशी जमला होता.

“या, आत या,” मॉली म्हणाली.

“तुम्हाला हवे ते ससे तनवरू्न घ्या.”

काही मुलांनी एकि ससा घेतला.

काहींनी दोन तनवर्ले.

काहींनी ति तीन घेतले.

मुलांनी सगळे ससे घेतले.

आखण सगळी मुले तनघून गेली.



मॉली लगबगीने घिात आली.

ततने सवड घिािी साफसफाई केली.

ततिे घि पित िमकू लागले.

मग ततने स्वतःसाठी छान िहा केला.

“आता घिात एकटीला ककती बिे वाटत!े” ती म्हणाली.

तवेढ्यात दािावििी घंटी वाजली.

मॉलीने दाि उघर्ले.

दािाबाहेि मुलांिा घोळका उभा होता.

आखण तयाहूनही मोठा सशांिा घोळका!

प्रतयेक मुलािे सांगणे होत,े

“माझी आई म्हणाली, “नाही.”

आता घिभि सगळीकर्े ससेि ससे भिले होत.े

“अिे बापिे!” मॉली म्हणाली.

“आता मी करू तिी काय?”



मॉली पित वविािात पर्ली.

मग काहीतिी सुिल्यावि ततने मान र्ोलावली.

“प्राखणसंग्रहालय!” ती म्हणाली.

“ततथे िूप प्राणी असतात.

माझे ससे मी तयांना देईन.”

मग मॉलीने प्राखणसंग्रहालयात फोन लावला.

पण प्राखणसंग्रहालय म्हणाले, “नको.”

तयांना ससे नको होत.े



मॉली घिात जजथे कुठे पाऊल ठेवेल

ततथे एक ससा होताि.

आता काहीतिी किायलाि हवे होत.े

िात्री झोप लागेपयतं

मॉली वविाि कित होती.

सकाळी उठल्यावि ततला एक कल्पना सिुली.



“मी वतडमानपत्रात एक जादहिात देत.े”

ती म्हणाली.

आखण ततने एक जादहिात ददली.

तयात म्हटले होत:े “ससे फुकट लमळतील.”

आखण मॉली वाट पाहू लागली.

अिेि एकदा दािावििी घंटी वाजली.

एका िाटीक आला होता.

“मी तुमिे ससे घेऊन जाईन,” तो म्हणाला.

“सगळेच्या सगळे?” मॉलीने वविािले.

“हो,” िादटकाने उत्ति ददले.

“िूप लोकांना सशािे मांस आवर्त.े”

“नाही! नाही!” मॉली म्हणाली.

“हे मी पाळलेले ससे आहेत.

ते मारून िाण्यासाठी नाहीत.”

आखण ततने धार्कन दाि बंद केले.



दसुऱ्या ददवशी दािावििी घंटी पित एकदा वाजली.

मॉलीने दाि उघर्ले.

दािात एक माणूस उभा होता.

बाहेि एक मोठा ट्रक उभा होता.

“मी तुमिे ससे घ्यायला आलो आहे.”

तो माणूस म्हणाला.

“तुम्हाला ते िाण्यासाठी हवे आहेत का?”

“नाही! मुळीि नाही!”

“मग तुम्ही तयांि ेकाय किणाि आहात?”
मॉलीने वविािले.



“माझं एक बेट आहे,” तो माणूस म्हणाला.

“ततथे िूप गवत आखण झार्ं आहेत.

ततथे एक झिा देिील आहे.

पण ततथे ससे नाहीत.

मला ससे फाि आवर्तात.”

“झार्,ं गवत, झिा,”

मॉली म्हणाली.

“माझ्या सशांना ते सगळं आवर्ले.”

मग ततने मान र्ोलावली.

“मी तुम्हाला माझे सगळे ससे देत.े” ती म्हणाली.

मग तयांनी दोघांनी सगळे ससे ट्रकमध्ये िढवले.

मॉलीने तयांिा तनिोप घेतला.



मॉलीच्या पायाजवळ काहीतिी मऊ मऊ लागले.

मॉलीने िाली पदहले.

िािी िंगािे एक मोठे मांजि ततला ददसले.

“ििं ति मला एक मांजि हवंि होत!ं”

मॉली म्हणाली.

“तू ये आत.

मांजिािा काहीि त्रास नसतो.”

मॉली िात्री आनंदाने झोपली.

ततच्या सशांना िांगले घि लमळाले होत.े

आखण ततला एक छान मांजि.



दसुऱ्या ददवशी सकाळी मॉली उठली.

ती स्वयंपाकघिात गेली.

मांजि अजून आपल्या र्ब्याति होत.े

“िात्री िांगली झोप आली का?”

मॉलीने वविािले.

मांजिाने काहीि उत्ति ददले नाही.

“हा घे तुझा नाश्ता.”

मॉली म्हणाली.

पण मांजि जागिे हलले देिील नाही.

“तू फािि आळशी आहेस!” मॉली म्हणाली.

मग ती मांजिाच्या र्ब्याजवळ गेली.

मॉलीने आश्ियाडने आपले हात हवेत उर्वले.

“अिे बापिे!” ती म्हणाली.

र्बा ति मांजिाच्या वपलांनी भरून गेला होता!

“हे आणिी काय नवीनि,” मॉली म्हणाली.

“तया बेटावि िाहणाऱ्या माणसाला

मांजिे आवर्त असतील का?”



मग मॉलीने पित एकदा आपली मान हलवली.

“पण तयाआधी या वपलांना मोठं किावं लागेल.

लहान बाळांिी िूप काळजी घ्यावी लागत.े

आखण ही ति ककती गोर् ददसताहेत.”

मॉली मग स्वतःशीि हसली.

आखण वपलांच्या आईसाठी दधू गिम किायला

स्वयंपाक घिाकर्े वळली.

समाप्त


